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ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 تكون قلب اإلنسان من   ي. ......... 

حجرتني       مخس حجرات       ثالث حجرات        أربع حجرات         

  األوعية الدموية اليت حتمل الدم من القلب إىل اجلسم. ......... 

  أكثر األوعية الدموية دقة ورقة هي. ......... 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

 األذينني       الشعريات الدموية        األوردة         الشرايني         

القلب        الشعريات الدموية        األوردة        الشرايني         



  مكونات الدم اليت حتمل األكسجني هي. ......... 

  من مكونات الدم املسئولة عن جتلط الدم عند اإلصابة باجلروح............ 

  اجلزء السائل من الدم والذى تسبح فيه خاليا الدم يسمى. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ءخاليا الدم البيضا       خاليا الدم احلمراء       البالزما        الصفائح الدموية        

الصفائح الدموية       البالزما       األذين        الوريد         

ءخاليا الدم البيضا       خاليا الدم احلمراء       البالزما        الصفائح الدموية        



  بنقل  الدورىيقوم اجلهاز. ......... 

   عند اإلفراط يف تناول األطعمة اليت حتتوى على نسبة كبرية من األمالح يؤدى إىل 
 ............. .اإلصابة بـ       

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

أكسيد الكربون وثانىاألكسجني        الغذاء املهضوم        
كل ما سبق       املواد اإلخراجية        

ضعف عضلة القلب       فقر الدم       ضغط الدم املرتفع        تصلب الشرايني        



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  العناصر املعدنية اليت متنع اإلصابة بفقر الدم تشمل. ......... 
الكربون       الفضة       احلديد        النحاس        

  دقة يف الدقيقة الواحدة أثناء الراحة ......... عدد نبضات القلب حواىل. 

        25        72        32         89

   ......... عضو عضلي أجوف يضخ الدم داخل األوعية الدموية. 

املعدة        الرئة        الوريد        القلب        



 املرض الذى تكون فيه القوة اليت تدفع الدم عرب الشرايني أشد مما هي عليه يف الوضع  
 ......... .هو الطبيعى      

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

األنيميا       ضغط الدم املنخفض       ضغط الدم املرتفع        تصلب الشرايني        
  امليكروبات .............. تهاجم خاليا الدم. 

اخلضراء        الصفراء        احلمراء        البيضاء        

  يعادل حجم  عضلىالقلب عضو. ......... 
الذراع        قبضة اليد        القدم        األصابع        



    ......... حيافظ على درجة حرارة اجلسم. 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

املاء       اهلواء       الغذاء        الدم        

  حيمل غاز  املؤكسجالدم. ......... 
اهليدروجني       النيرتوجني       األكسجني        أكسيد الكربون ثانى        

  حيمل غاز  مؤكسجالدم الغري. ......... 
اهليدروجني       النيرتوجني       األكسجني        أكسيد الكربون ثانى        



  حجرة يف القلب تستقبل الدم القادم من األوردة الرئوية األربعة.  .............. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  تعرف الدورة الدموية بني القلب والرئتني بالدورة الدموية.  .............. 
الشريانية       اجلهازية       الكربى        الصغرى        

  القادم من الرئتني املؤكسجبقلب اإلنسان الدم ......... تستقبل حجرة . 
البطني األيسر       البطني األمين       األذين األيسر        األذين األمين         

البطني األيسر       البطني األمين       األذين األيسر        األذين األمين         



  األوعية الدموية اليت خترج من القلب. ......... 

  جيرى الدم داخل شبكة من األنابيب هي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

الدم       الشعريات الدموية       األوردة        الشرايني        

احلالبني       األوعية الدموية       القلب        الكليتني        

  الذى حيمل الدم بعيدًا عن القلب إىل مجيع أجزاء اجلسم هو  الدموىالوعاء. ......... 
الوريد األجوف       األوردة الرئوية       الرئوىالشريان         األورطىالشريان         



  املسار الذى يسلكه الدم داخل اجلسم. ......... 

 ة حالة مرضية يقل فيها عدد خاليا الدم احلمراء السليمة يف الدم أو تقل بها كمي 
 ......... .اهليموجلوبني       

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

اجللطة الدموية       الشعريات الدموية       الدورة الدموية       األوعية الدموية       

ضغط الدم املرتفع       تصلب الشرايني        
ضغط الدم املنخفض       فقر الدم        



  الدم من مجيع أجزاء اجلسم ما عدا الرئتني ......... يستقبل األذين. 

  ............ مرض ترتاكم فيه املواد الدهنية على اجلدران الداخلية للشرايني. 

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

السفلى       العلوى       األيسر        األمين        

ضغط الدم املرتفع       تصلب الشرايني        
ضغط الدم املنخفض       فقر الدم        

  اجلانب األيسر من القلب حيمل دمًا.............. 
خليطًا       به فضالت       مؤكسجًاغري           مؤكسجًا        



  جانبا القلب األمين واأليسر مفصوالن عن بعضهما بواسطة. ......... 

  اجلرىأثناء .......... عدد ضربات القلب . 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

وريد        عضلىجدار        شريان        صمام         

ينخفض       يظل ثابت       يقل        يزداد         

  الصمام مينع ارجتاع الدم داخل........... 

القلب       الرئتني       الكبد        الكلية         



  حيكم اجتاه حركة الدم يف القلب يف اجتاه واحد وجود.............. 

  يتم استخالص البولينا من الدم عن طريق. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

وريد أجوف علوى       صمام مينع الدم من االرتداد للخلف        
رئوىشريان        أوردة رئوية        

القلب       اجللد       الكليتني        الرئتني         
  أكسيد الكربون وخبار املاء عن طريق  ثانىيتم إخراج. ......... 

القلب       اجللد       الكليتني        الرئتني         



 البوليكينقى الدم من األمالح الزائدة والبولينا ومحض  عضو . ......... 

  هما  البوىلالعضوان األساسيان يف اجلهاز............... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

القلب       اجللد       الكليتني        الرئتني         

الشريان       العينان       الكليتان        احلالبان        

  العضو الذى يقوم بتخزين البول حلني خروجه من اجلسم............... 

املثانة       اجللد       احلالب        الكلية         



  ينتجان من تكسري  البوليكالبولينا ومحض......... . 

  ضررًا باملثانة البولية ......... تسبب ديدان. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

الدهون       الربوتينات       النشويات        الكربوهيدرات        

كل ما سبق       اإلسكارس       الفالريا        البلهارسيا        

  يتخلص اجلسم من األمالح الزائدة عن طريق............. 

احلالبان       املثانة البولة       اجللد        الرئتني        



  حتتوى كل كلية على أنابيب دقيقة لرتشيح وتنقية الدم وعددها........... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

مليون       ألف       مائة        عشرة         

  يقوم بنقل البول من الكلية إىل املثانة........... 
األذين       الوريد       احلالب        الشريان         

   وعاء حيمل الدم إىل الكليتني لتنقيته هو........... 
األوردة الرئوية       الوريد الكلوي       الشريان الرئوي         الشريان الكلوي        



   خيرج العرق عن طريق. ......... 

  العضو املسئول عن تنقية الدم من املواد النيرتوجينية هو. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

الكبد       املثانة       الكلية        اجللد        

البنكرياس       الكلية       الرئة        الكبد        

  للمحافظة على صحة الكليتني يراعى تناول كمية كافية من. ............ 

املاء       البهارات       الفواكه        األمالح        



  كل مما يلى من املواد اإلخراجية ما عدا. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ثاني أكسيد الكربون       األكسجني       األمالح        البولينا         

  من األمراض اليت تسبب تدمري الشعريات الدموية باملثانة البولية. .......... 
تصلب الشرايني       البلهارسيا       ضغط الدم        األنيميا         

   خترج الكلية الفضالت ذائبة يف صورة.......... . 
عرق       براز       بول        دم        



    أنبوبة رفيعة تتصل بالكلية ومير فيها البول هي. ......... 

   اجلهاز املسئول عن ختلص اجلسم من نواتج هدم الغذاء هو اجلهاز. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

الكبد       احلالب       القلب        املثانة البولية        

التنفسي       اإلخراجي        اهلضمي        الدوري        

  تقوم الرئتان بتنقية الدم من. ............ 

الرباز       ثاني أكسيد الكربون       العرق        البول        



   يدخل الدم احملتوى على املواد اإلخراجية إىل الكلية عن طريق. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

   للحفاظ على صحة املثانة البولية نتجنب اإلصابة مبرض. .......... 
احلصبة       اإلنفلونزا       البلهارسيا        التيفويد         

   توجد الغدد العرقية يف. .......... 
املثانة البولية       اجللد       احلالبني        الكليتني        

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

الوريد الكلوي       الشريان الكلوي         
الرئوىالوريد        الوريد األجوف العلوي        



   يف التجويف البطين ناحية الظهر ......... يوجد اجلهاز. 

  عدا   البوىلكل مما يأتي من مكونات اجلهاز. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

اهلضمي       التنفسي       البوىل        الدوري        

املثانة البولية       القلب       الكليتني        احلالبني        
  الفضالت النيرتوجينية تشمل. ............ 

البوليكالبولينا ومحض        ثاني أكسيد الكربون        
مجيع ما سبق       املاء واألمالح        



   جهة الظهر .......... توجد الكلية يف التجويف. 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

غري ذلك       الطريف       البطين        الصدري         

   عضو يشبه الكيس وخيتزن البول. .......... 
املعدة       املثانة البولية       احلالب        الكلية         

  وتقوم برتشيح املواد اإلخراجية وطردها يف صورة بول .......... من مكونات اجلهاز البولي. 
الوريد الكلوي       املثانة       احلالب        الكلية        



   العضو الذي ال يوجد يف اجلهاز البولي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

احلالبان       املثانة         األذينان        الكليتان        
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